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Referència. “Servei de manteniment de l’arbrat en la via pública”
Núm. Expedient. 2019/3609

INFORME JURÍDIC
ANTECEDENTS.
Primer.- En data 27 de novembre de 2020, es va emetre pels serveis tècnics
memòria justificativa i plec de prescripcions tècniques del contracte “Servei de
manteniment de l’arbrat en la via pública”.
Segon.- Un dia després, el 28 de novembre de 2020, es va emetre el plec de
clàusules administratives i l’informe jurídic del mateix contracte.
Tercer.- En data 18 de desembre de 2020, l’interventor general va emetre
informe de fiscalització prèvia.
Quart.- La Junta de Govern Local va aprovar el plec de prescripcions
tècniques, el plec de clàusules administratives particulars i l’inici de licitació del
contracte “Servei de manteniment de l’arbrat en la via pública” en data 23 de
desembre de 2020.
Cinquè.- En data 14 de gener de 2021, es va publicar el contracte en la
plataforma del contractant de l’Ajuntament de Cardedeu, finalitzant el termini
per a la presentació d’ofertes el dia 18 de febrer de 2021, a les 14 hores.
Sisè.- En data 29 de gener de 2021, van arribar a l’adreça de correu electrònic
de l’Ajuntament, contractacions@cardedeu.cat, la pregunta d’una licitadora que
va evidenciar l’existència d’un error en el Plec de clàusules administratives
particulars pel qual, en la redacció dels criteris d’adjudicació, hi ha una
contradicció entre la clàusula 10 i 12 del PCAP.
Setè.- En data 29 de gener de 2021, van arribar a l’adreça de correu electrònic
de l’Ajuntament, contractacions@cardedeu.cat, preguntes de les licitadores que
van evidenciar l’existència d’omissions en la memòria justificativa en relació a la
valoració dels criteris d’adjudicació. Aquestes omissions podrien condicionar la
manera de presentar les ofertes i és per això que s’han de fer constar en la
memòria justificativa.
A aquest fets són d’aplicació els següents
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FONAMENTS JURÍDICS
Primer. Competència.
L’aprovació d’un plec de clàusules administratives particulars que rectifiqui
l’error comès, ha de dur-se a terme per part del mateix òrgan que és competent
per aprovar la licitació, és a dir, la Junta de Govern Local, de conformitat amb la
resolució segona del Cartipàs Municipal 2019-2023 aprovat per Decret
d’Alcaldia en data 28 de juny de 2019.
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic: “Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el
coneixement d’un o diversos afers la resolució dels quals correspongui
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin
convenient.”
Aquestes circumstàncies es donen en el present cas, atès que existeix un
termini per a la presentació d’ofertes que pot veure’s alterat com a
conseqüència de les esmenes que han de portar-se a terme.
Segon. Tipus d’error i termes de la correcció
a) Error en el Plec de clàusules administratives particulars.
En data 29 de gener de 2021, van arribar a l’adreça de correu electrònic de
l’Ajuntament, contractacions@cardedeu.cat, la pregunta d’una licitadora que va
evidenciar l’existència d’un error en el Plec de clàusules administratives
particulars, pel qual, en la redacció dels criteris d’adjudicació, hi ha una
contradicció entre la clàusula 10 i 12 del PCAP, atès que, en l’apartat 10 punt 4
del Plec de clàusules administratives, s’assenyala la manera de reflectir la
proposta en relació a uns criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor per al
lot 3 (pàgina 16) que no s’adiu amb la descripció que d’aquests criteris es fan
en clàusula 12, pàgina 26 i 27 del mateix Plec de clàusules administratives,
atès que s’havien tornat a reproduir els criteris d’adjudicació del Lot 2 quan els
del Lot 3 són diferents, com es feia palès en els models per a la presentació de
les ofertes de les licitadores i en la memòria justificativa de l’inici de licitació.
És per això que quan en la clàusula número 12 del plec de clàusules
administratives particulars, s’estableixen els criteris sotmesos a judici de valor
per al lot 3, diu:
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“Criteri 8- Presentació del pla de reposició i/o substitució de l’arbrat viari. (fins a 23 punts).
Justificació de l’elecció del criteri. Cardedeu disposa d’un arbrat viari molt envellit. En
alguns trams de carrers l’arbrat està en mal estat i convindria renovar-lo. Convindria tenir un
pla que definís i proposés alguns d’aquests canvis en arbrat viari.
Es valorarà com està prevista la reposició de l’arbrat amb la corresponent justificació
tècnica del motiu de la mateixa, amb la seva ubicació i detall per l’espècie per la qual se
substituiria, desglossada per la totalitat del contracte. I la proposta de reposició d’escocells
buits actuals en funció de la densitat, amb els motius que determinin la necessitat i idoneïtat
de l’actuació en funció de cada ubicació
Criteri 9- Presentació explicativa de la metodologia i maquinària i procediments per al rebaix
de soques. (fins a 3,5 punts).
Justificació de l’elecció del criteri. El rebaix de soques és una tasca de finalització de
l’erradicació d’un exemplar arbori. El rebaix s’executa fa amb mitjans mecànics. No obstant,
la tipologia de maquinària a emprar en aquests casos pot ser diversa que la forma de la
barrina, la fondària màxima a assolir etc.
Es valorarà la descripció exacta dels mitjans per a la correcta realització de les tasques,
necessitats per a dur-la a terme en bones condicions i procediments, així com de la detecció
precoç dels serveis que passin soterrats.
Criteri 10- Presentació d’informe de la bona qualitat de l’arbrat de subministrament (fins a
3,5 punts).
Justificació de l’elecció del criteri. És important saber el bon estat de l’arbre quan se
subministra des del viver ja que ens permetrà garantir en millor mesura l’èxit de al seva
supervivència i bon desenvolupament. I, així mateix, ens garanteix una bona qualitat de
l’exemplar adquirit.
Es sol·licita un informe per part del viverista i de l’empresa subministradora de l’estat de
l’arbre general de l’arbre.
Es valorarà en funció de la informació que s’hi aporti com ara l’estat fitosanitari de
l’exemplar, el nombre de transplantaments en viver, l’estat visual del tronc, arrels i formació
de la capçada.”

Ha de dir:
“Criteri 11- Memòria tècnica que ha de descriure i explicar detalladament per a cadascun
dels apartats que conformen el lot (fins a 23 punts) .
Es valorarà la qualitat i precisió de les explicacions de la planificació dels diferents treballs a
realitzar, la descripció dels mitjans per a realitzar-les, els mecanismes de supervisió i control,
els mitjans per a la realització de les tasques així com el temps de reacció davant d’una
urgència i/o incidència per la gran varietat de tasques incloses dins aquets bloc:


Manteniment d’escocells i aspratges (inclosos aquells realitzats en arbrat de



Manteniment de l’inventari. (Fins a 4 punts)



Manteniment obra hidràulica. (Fins a 3,5 punts).



Aportació de terra vegetal. (Fins a 3,5 punts).

gran port). (Fins a 9 punts)
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Tales. (Fins a 3 punts).

Criteri 12- Proposta i execució de les actuacions relacionades amb la plantació i
manteniment de planta herbàcia i/o arbustiva als escocells que sigui sostenible en el temps.
L’absència de no tractar amb productes químics els escocells i l’aparició, normalment
espontània d’herbes, genera altres necessitats de treballar aquests espais, més enllà de
l’extracció manual i/o mecànica de els herbes. Una d’elles, seria la de plantació de planta
herbàcia i/o arbustiva per al control de les males herbes, millora paisatgística i, a poder ser,
ser refugi de fauna per combatre possibles plagues de l’arbrat existent. Aquestes actuacions,
a més, han d’anar acompanyades d’informació i accions de sensibilització per a la població .
El document haurà d’anar acompanyat d’una proposta, de la ubicació i espècies afectades i
del pla de manteniment dels escocells així com del plafó explicatiu per fer-ne difusió a la
població i l’execució de els tasques descrites. (Fins a 7 punts)”

b) Error en la memòria justificativa.
En data 29 de gener de 2021, van arribar a l’adreça de correu electrònic de
l’Ajuntament, contractacions@cardedeu.cat, preguntes de les licitadores que
van posar de manifest l’existència d’omissions en la memòria justificativa en
relació a la valoració dels criteris d’adjudicació. Aquestes omissions podrien
condicionar la manera de presentar les ofertes i és per això que s’han de fer
constar en la memòria justificativa. Per raó de les mateixes:
En el criteri sotmès a judici de valor número 6 del lot 1 cal afegir que:
“Els conceptes de valoració que aquesta millora recull, son una diagnosi general de l’estat
actual del municipi i la proposta de continguts i ítems a tenir en compte a l’hora de redactar
el pla sol·licitat en la pròpia millora i que el licitador es compromet a redactar durant el
primer any de contracte. També serà objecte de valoració la dotació tècnica i personal que el
licitador comprometi a executar aqueta tasca si esdevé adjudicatari del servei.”

Aquesta explicació addicional ha de quedar també reflectida en el plec de
clàusules administratives particulars.
En el criteri sotmès a judici de valor número 8 del lot 2 cal afegir que:
“El pla de reposició d’arbrat consta de dos conceptes a diferenciar i que seran valorats per
separat. El primer, una proposta de substitució d’arbrat existent però que degut al seu estat
caldria substituir. Es valorarà la concreció de propostes tècniques més adequades a la
realitat del municipi i segons els criteris descrits en el paràgraf anterior.
El segon, una proposta de reposició de quina metodologia i criteris es duran a terme per a la
reposició d‘escocells que ja estiguin buits, com serien la detecció, decisió de quins son
susceptibles a reposar i de quins no en funció de la ubicació, característiques vial o d’altres.
Aquesta proposta ha de ser un model de treball que el licitador proposi i que en cas de ser
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adjudicatari del servei pugui emprar per a la determinació de les actuacions a executar en
funció dels criteris proposats per ell mateix.”

Aquesta explicació addicional ha de quedar també reflectida en el plec de
clàusules administratives particulars.
En el criteri sotmès a judici de valor número 10 del lot 2 cal afegir que:
“En aquest criteri es valorarà la proposta per part del licitador d’un model d’informe que, un
cop sigui adjudicatari, sol·licitarà que el viverista completi per tal de certificar el bon estat de
l’arbrat que està subministrant.
Es valorarà els ítems que el licitador proposi que han d’aparèixer a l’informe i que es pugui
aplicar per a cadascun dels exemplars que se subministrin per al municipi de Cardedeu.”

Aquesta explicació addicional ha de quedar també reflectida en el plec de
clàusules administratives particulars.
En el criteri sotmès a judici de valor número 12 del lot 3 cal afegir que:
“Es valorarà la identificació de les espècies presents al municipi on hi pot anar associada la
problemàtica d’aparició i descontrol de les herbes i quina proporció /quantia suposa amb la
resta d’arbrat. Es valorarà en funció de la concreció i ajust a la realitat del municipi.
En referència a la placa de plafó explicatiu per a la població, els licitadors han de presentar
un model de plafó explicatiu que es posaria en els escocells on es decidís plantar que seria
vàlid per a qualsevol ubicació.”

Aquesta explicació addicional ha de quedar també reflectida en el plec de
clàusules administratives particulars.
Tercer. Ampliació del termini per a la presentació d’ofertes
L’article 136.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic preveu que:
“2. Els òrgans de contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de
participació, de manera que tots els possibles interessats en la licitació puguin tenir accés a tota la
informació necessària per elaborar-les, (…) Aquesta causa no s’aplica quan la informació addicional
sol·licitada tingui un caràcter irrellevant a l’efecte de poder formular una oferta o sol·licitud que siguin
vàlides.
En tot cas, es considera informació rellevant als efectes d’aquest article la següent:
(...) La durada de la pròrroga en tot cas ha de ser proporcional a la importància de la informació
sol·licitada per l’interessat.”

Atès que la publicació es va fer en la plataforma de contractació el dia 14 de
gener de 2021 han passat 20 dies naturals des de que es va produir la mateixa.
Malgrat això, el termini per a la presentació d’ofertes no ha d’ampliar-se pel
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temps transcorregut, puix que com diu el precepte esmentat la pròrroga ha de
ser proporcional a la importància de la informació i no es pot menystenir el fet
que:
- Durant el temps transcorregut les licitadores han pogut preparar bona part de
les seves ofertes (solvència econòmica o financera, tècnica o professional,
estudi i valoració dels plecs de prescripcions tècniques, criteris d’adjudicació
objectius no afectats per la esmenes relacionades).
- Encara resten 15 dies naturals per a la presentació d’ofertes.
- L’article 156.2 estableix que el termini per a la presentació de proposicions és
de 35 dies però l’article 156.3.c) també diu que si l’òrgan de contractació
accepta la presentació d’ofertes per mitjans electrònics, podrà reduir-se el
termini general de presentació de proposicions en cinc dies.
Per això el termini per a la presentació d’ofertes ha d’ampliar-se 10 dies
naturals més, que conjuntament als 15 dies naturals que resten pendents del
termini inicialment previst, determinen que el termini que resta per a la
presentació d’ofertes sigui de 25 dies naturals.
Per tot el que he exposat,
Informo favorablement
PRIMER.- AVOCAR la competència per esmenar el Plec de clàusules
administratives particulars, la memòria justificativa i establir el termini per a la
presentació de proposicions d’ofertes per les licitadores en el contracte
anomenat: “Servei de manteniment de l’arbrat en la via pública”.
TERCER APROVAR la rectificació de la clàusula dotze del Plec de clàusules
administratives particulars i l’apartat 8 de la Memòria justificativa en els criteris
6, 8, 10 i 12 de conformitat amb el fonament jurídic segon d’aquest informe.
QUART.- ACORDAR que el termini per a la presentació de les ofertes és de 25
dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest decret en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Cardedeu en la plataforma de
contractació de la Generalitat de Catalunya, permetent a les licitadores que ja
hagin fet les seves ofertes que tornin a presentar-les i entenent que en cas de
no fer-ho, desisteixen de participar en la licitació.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a totes les licitadores que hagin
presentat ofertes en la licitació del contracte “Servei de manteniment de l’arbrat
en la via pública”.
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SISÈ.PUBLICAR la present resolució, amb la Memòria Justificativa
esmenada i el Plec de clàusules administratives particulars esmenat en el Perfil
del Contractant de l’Ajuntament, de Cardedeu de la Plataforma de serveis de
contractació de la Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- DONAR COMPTE, de la present resolució a la Junta de Govern Local.
Vist i conforme,

Marta Molina Porcel
TAE Serveis Jurídics

Joan Manuel Ferrera Izquierdo
Secretari General
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